Wykaz złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego w roku 2016 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie pomocy społecznej
Lp.

Nazwa zakresu

Oferent

Nazwa własna zadania

Wartość
zadania

Wnioskowana
kwota

1.

Wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym dla dzieci Polaków
zamieszkałych za granicą, w tym: wsparcie socjalne
wypoczynku dzieci i młodzieży z zagrożonych ubóstwem
rodzin w formie stacjonarnej, półstacjonarnej i
jednodniowych imprez o charakterze regionalnym, w tym
wsparcie dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich oraz
organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków
zamieszkałych za granicą

Opolskie
Towarzystwo
Społeczno
Kulturalne
„Teraz Wieś”

Wsparcie socjalne wypoczynku dzieci
i młodzieży z ubogich i problemowych
rodzin ze środowisk wiejskich, objętych
systemowym oddziaływaniem świetlic
środowiskowych

26571,00

20000,00

2.

Wypoczynek dzieci i młodzieży, w tym dla dzieci Polaków
zamieszkałych za granicą, w tym: wsparcie socjalne
wypoczynku dzieci i młodzieży z zagrożonych ubóstwem
rodzin w formie stacjonarnej, półstacjonarnej i
jednodniowych imprez o charakterze regionalnym, w tym
wsparcie dzieci pochodzących ze środowisk wiejskich oraz
organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci Polaków
zamieszkałych za granicą

„Piastun” Fundacja na
Rzecz Dzieci i
Młodzieży

„Młodość, aktywność i świadomość
własnej tożsamości narodowej - nadzieją
i szansą dla środowisk polskich na
Ukrainie” -– warsztaty edukacyjne dla
młodzieży o pochodzeniu polskim
mieszkającej na Ukrainie z udziałem
młodzieży z Województwa Opolskiego,
której przodkowie są przesiedleńcami
z Kresów Wschodnich

19495,00

10000,00

Bank Żywności
w Opolu
z siedzibą
w Luboszycach

Zmniejszanie obszarów niedożywienia
wśród mieszkańców województwa
opolskiego poprzez gromadzenie
i rozdawnictwo żywności

12950,00

10000,00

Stowarzyszenie
„Wigilia dla
Samotnych
i Bezdomnych”

Organizacja Wigilii Świąt Bożego
Narodzenia dla osób wykluczonych lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym
z terenu całego województwa opolskiego

27600,00

10000,00

3.

4.

Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa i
społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym: wspieranie działań w
zakresie gromadzenia i rozdawnictwa żywności osobom i
instytucjom funkcjonującym w systemie pomocy społecznej,
Wsparcie osób, rodzin i środowisk znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej oraz integracja i reintegracja zawodowa i
społeczna osób wykluczonych społecznie bądź zagrożonych
wykluczeniem społecznym, w tym: aktywizacja zawodowa i
społeczna grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w
tym organizacja imprez o charakterze sportowym,
rekreacyjnym, kulturalnym oraz spotkań świątecznych

